B Tài chính va ban hành Thông t s 25/2021/TT-BTC quy nh mc thu, ch thu, np, qun lý và s dng
phí, l phí trong lnh vc xut cnh, nhp cnh, quá cnh, c trú ti Vit Nam.
T chc thu phí là Cc Qun lý xut nhp cnh (B Công an); công an, B Ch huy B i Biên phòng các tnh,
thành ph trc thuc trung ng; Cc Lãnh s, S Ngoi v TP. H Chí Minh (B Ngoi giao); công an huyn, qun,
th xã, thành ph thuc tnh, thành ph trc thuc trung ng; công an xã, phng, th trn (có thm quyn cp giy t
xut nhp cnh).
Thông t quy nh l phí cp h chiu, giy thông hành, giy phép xut cnh, tem AB có mc t 5.000 ng n 1,2
triu ng/ln cp.
Phí cp th thc và các giy t khác có giá tr xut cnh, nhp cnh, c trú cho ngi nc ngoài có mc t 5 USD n
155 USD/chic, th, ngi.
Thông t cng quy nh các trng hp c min phí và trng hp min l phí cp h chiu gm: Khách mi (k c v hoc
chng, con) ca ng, Nhà nc, Chính ph, Quc hi hoc ca lãnh o ng, Nhà nc, Chính ph, Quc hi mi vi t
cách cá nhân; viên chc, nhân viên ca các c quan i din ngoi giao, c quan lãnh s nc ngoài và c quan
i din ca t chc quc t ti Vit Nam và thành viên ca gia ình h (v hoc chng và con di 18 tui), không phân
bit loi h chiu, không phi là công dân Vit Nam và không thng trú ti Vit Nam không phi np phí trên c s
có i có li; trng hp min phí theo iu c quc t mà Vit Nam ký kt hoc tham gia hoc theo nguyên tc có i có
li…
Thông t này có hiu lc thi hành k t ngày 11/5/2021.
TNG ÀI DCH V CÔNG: (0236) 1022 hoc *1022 , min phí phc v
1. Nhn phn ánh, góp ý ca ngi dân cho Thành ph và chuyn c quan chc nng x lý
2. Hng dn, gii áp TH TC hành chính, quy nh, chính sách
3. Hng dn s dng dch v chính quyn in t
4. Cung cp các thông tin khác ca Thành ph (thiên tai, a im, s kin, ….)
5. Cung cp dch v Call Center , nhn tin CSKH chuyên nghip, GIÁ R NHT.

